Tolmács Község Önkormányzata Képviselő – testületének
14/2013. (X.30.)
Önkormányzati RENDELETE
a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Tolmács Község Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) képviselő-testülete
(továbbiakban: képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és 32.
cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Sztv.) 45.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális ellátásokról szóló 5/2009. (III.19.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el.
1.§ A Rendelet 11/A.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11/A.§ (1) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról szóló BM rendelet alapján juttatott szociális célú tűzifára jogosult az az aktív
korúak ellátásában, időskorúak járadékában, adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó
adósságcsökkentési támogatásban, lakásfenntartási támogatásban részesülő, a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő
család, akinek lakásában tűzifával történő fűtés van. A jogosultak közül előnyt élvez, aki a
háztartásában három vagy több kiskorú gyermek neveléséről gondoskodik, valamint aki a tűzifa
vásárlásról anyagi okok miatt önmaga nem tud gondoskodni, és a tűzifa hiánya veszélyeztetné a
téli otthoni melegedés lehetőségét.
(2) A szociális célú tűzifa az átmeneti segélyhez rendszeresített kérelem nyomtatványon benyújtott
kérelemmel igényelhető. A képviselő-testület kérelem benyújtása nélkül, polgármesteri vagy
képviselői javaslatra, a helyi társadalmi és szociális viszonyok ismerete alapján is juttathat
szociális célú tűzifát a jogosultak részére.
(2) A szociális célú tűzifára jogosultak közül a támogatásban részesülőkről és a támogatás
mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt, úgy, hogy háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa
juttatható.”
2.§ (1) A Rendelet 3.§ (1) bekezdésében a „Bánk-Tolmács Körjegyzőségnél (továbbiakban:
Körjegyzőség)” szövegrész helyébe az „önkormányzat által Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint létrehozott, önkormányzati hivatali
feladatokat ellátó hivatalnál (továbbiakban: Önkormányzati Hivatal)” szöveg lép.
(2) A Rendelet 3.§ (2) bekezdésében, 4.§-ban, 5.§ (1) bekezdésében, 5.§ (3) bekezdésében, 12.§
(3) bekezdésében, 13.§-ban, 21.§ (2) bekezdésében, 21.§ (4) bekezdésében a „Körjegyzőség”
szövegrész helyébe az „Önkormányzati Hivatal” szöveg lép, a 8.§ (3) bekezdésében a
„Körjegyzőségen” szövegrész helyébe az „ Önkormányzati Hivatalban” szöveg lép.
(3) a Rendelet 8.§ (6) bekezdésében a „körjegyzőnek” szövegrész helyébe „jegyzőnek” szöveg
lép.
(4) A Rendelet 3.§ (3) bekezdés d) pontjában az „APEH” szövegrész helyébe a „NAV” szöveg
lép.
(5) A Rendelet 22.§ (2) bekezdésében a „Tolmácsi út” szövegrész helyébe a „Szent Lőrinc út”
szöveg lép.
3.§ Hatályát veszti a Rendelet 10.§-a.
4.§ Ez a rendelet 2014. november 1-jén lép hatályba.
Tolmács, 2013. október 29
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a 14/2013. (X.30.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a
a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 8.
pontja kimondja, hogy a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében a helyi
önkormányzat feladata különösen – többek között – a szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és
ellátások biztosítása.
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló
57/2013. (X.4.) BM rendelet rögzíti, hogy a támogatásban részesített települési önkormányzatok
rendeletben szabályozzák a szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes feltételeit, amelyet
az elszámolással egyidejűleg a kincstárnak benyújtanak.
Tolmács Község Önkormányzata – a képviselő-testület 93/2013. 8X.14.) határozata alapján 12 m3
tűzifa vásárlásához igényelt állami támogatást, melyhez vállalta az önrész és a szállítás biztosítását.
A támogatásból megvásárlásra kerülő tűzifa rászorultak részére történő biztosításának szabályai a
szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben kerülnek meghatározásra.
Részletes indokolás
1.§ -hoz
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló
57/2013. (X. 4.) BM rendelet 3.§ (2)-(3) bekezdése értelmében a szociális rászorultság szempontjait
akként kell meghatározni, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
• aktív korúak ellátására,
• időskorúak járadékára,
• adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy
• lakásfenntartási támogatásra jogosult - tekintet nélkül annak természetbeni vagy
pénzbeli formában történő nyújtására
• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család
élvezzen előnyt és
c) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerüljön sor.
A települési önkormányzat a szociális célú tűzifára való jogosultságról határozattal dönt.
E rendelkezést kiegészítve, az önkormányzati rendelet a jogosultak közé emeli a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő személyt is.
Az önkormányzati rendelet értelmében a jogosultak közül előnyt élvez, aki háztartásában három vagy
több kiskorú gyermek ellátásáról gondoskodik, valamint aki anyagi nehézségei miatt nem tud
gondoskodni tűzifa beszerzéséről, veszélyeztetve ezzel a téli melegedés által biztosított életfeltételt.
2.§-hoz
A rendelet módosítás a bekövetkezett szervezeti változásokat követi, így a korábbi Körjegyzőségi
feladatokat az Önkormányzati Hivatal látja el, az „APEH” helyett a NAV” az állami adóhatósági
feladatokat ellátó szerv, a tolmácsi óvoda címe pedig Szent Lőrinc út 106. Mindezek a változások
átvezetésre kerülnek a rendeletben.
3.§-hoz
A rendelet tervezet megszünteti az úgynevezett méltányossági alapú ápolási díj, mint szociális ellátási
forma biztosítását.
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4.§-hoz
A rendelet 2013. november 1-jén lép hatályba, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító
rendelet a törvény erejénél fogva a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
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